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April 1994 
 
 
 
VOORWOORD 
 
Na veel vragen van onze leden, zijn we nu zover dat we u een 
uitgave kunnen aanbieden van de rasstandaard. Dit in samenwerking 
met ANABORAPI – Italië. 
 
De punten die voor ons van belang zijn hebben wij van hen 
overgenomen. Andere punten zijn aangepast aan onze 
omstandigheden, met name omdat ze hier niet gebruikt worden voor 
de melkproductie. 
 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op: selectiedoel, bouw en type, 
raskenmerken, gebreken, matenschema, uiterlijk, fijnheid, 
puntentelling, aanduiding voornaamste lichaamsdelen en 
keuringsrapport. 
 
Wij hebben het Nederlandse keuringsrapport meegenomen. Hier is 
een iets ander beoordelingssysteem dan in Italië. 
 
Op de voorpagina de stier, zoals we hem graag zien. Het is de 
stier RAF, kampioen Italië 1993. 
Op de achterpagina de ideale koe, MALIVA, kampioene Italië 1993. 
 
 
 

B.W. Peters, voorzitter. 
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TECHNISCHE MAATSTAVEN 
 
Selectiedoel 
 
De verbetering van het Piemontese runderras heeft als eerste 
kenmerk de vroegrijpheid, d.w.z. het zo vroeg mogelijk bereiken 
van de leeftijd waarop geslacht kan worden; daarnaast de 
groeisnelheid, en de efficiënte voederopname, de slachtopbrengst, de 
eigenschappen van het karkas en de kwaliteit van het vlees, de 
moeilijkheden bij het afkalven en de vruchtbaarheid; ook de 
melkproductie wordt niet vergeten. De verbetering van het ras beoogt 
ook het wegwerken van eventuele gebreken. 
 
Bouw en type 
 
Het Piemontese ras heeft een duidelijke aanleg voor de 
vleesproduktie; dit komt duidelijk naar voren in de lichamelijke bouw 
die een goede dagelijkse toename in levend gewicht laat zien. Het ras 
past zich goed aan, aan verschillende klimatologische 
omstandigheden, ook als de voedingsconditie bescheiden is, heeft het 
nog voldoende melkproductie voor het zogen van een kalf. 
Een brede en bespierde borstkas, een brede schoft, bespierde 
lendenen, een lange romp, een goede bespierdheid op het achterstel 
en op de dij. Het karkas heeft weinig vet en een laag 
beenderenpercentage. Het vlees is van uitzonderlijk goede kwaliteit. 
 
Raskenmerken 
 
Kleur van de beharing: bij de stieren is de beharing grijs of licht-
reebruin, met een aanzienlijke accentuering van zwarte haren op 
De kop (in het bijzonder rond de oogholtes), op de nek, op de 
schouders en aan de achterbenen; soms ook op de zijkanten van 
de romp, waarbij donkere vlekken gevormd worden; bij de koeien 
is de beharing wit of licht-reebruin met schakeringen van grijs of 
reebruin; de kalfjes hebben bij de geboorte een diep-reebruine 
beharing. 
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Pigmentatie: de volgende delen zijn zwart; de snuit, de lippen, de 
slijmvliezen van de mondholte (tong, gehemelte en wangen), de 
wenkbrauwen, de rand van de wimpers en de oren, het pluimpje van 
de voorhuid, de onderkant van de balzak, het kwastje van de 
staart, de anus en de schaamlippen van de vulva, de klauwen en de 
bijklauwen. De hoorns zijn zwart tot op de leeftijd van ongeveer 20 
maanden, bij volwassen dieren geelachtig aan de basis, lichter van 
kleur in het midden en zwart aan de top. De gedeeltelijke 
depigmentatie van de bovengenoemde delen is geen reden voor 
diskwalificatie. 
 
Huid: zacht, elastisch en dun. 
 
Kop: veel expressie; kort en breed bij de stieren, langer en fijner 
gebouwd bij de koe. De kruin is bedekt met een kuifje dat vaak licht 
ree-bruin is, het voorhoofd is plat en lichtelijk neergedrukt tussen 
de uitstekende oogholtes; de oren zijn van middelmatige grootte, de 
ogen zijn groot en hebben een levendige uitdrukking (de iris is zwart); 
de neus is breed en recht en met wijde neusvleugels, een brede snuit 
en een brede mond met duidelijke uitkomende lippen. 
 
Nek: breed, bespierd met een tamelijk duidelijk uitkomende bult bij 
de stier; relatief lang en minder bespierd bij de koe; een lichte en 
gemiddeld ontwikkelde halskwab. 
 
Schouders: compact, breed, bespierd, goed aansluitend aan de 
romp met een correcte ligging. 
 
Schoft: breed en bespierd, goed aansluitend aan de nek. 
 
Rug: breed en horizontaal. 
 
Lendenen: bespierd en vol. 
 
Borst: breed en bespierd. 
 
Borstkas: diep. 
 
Ribbenkast: goed welvend, lang, diep. 
 
Onderlijf: breed en diep. 
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Flanken: vol, tamelijk lang. 
 
Achterhand: bij de stier breed en met een goede bespiering; bij 
de koe breed, lang en bespierd. 
 
Staart: lang, met een dikke kwast. 
 
Dij: bij de stier breed en goed bespierd, bij de koe vol en goed 
Ontwikkeld. 
 
Billen: bij de stier breed en met een geaccentueerde bespierdheid, 
lang bij de koe, breed en goed laag doorlopend. 
 
Voorbenen: stevig, tamelijk korte opperarm, lange bespierde 
onderarm, gedrongen en brede knie, stevig scheenbeen van 
gemiddelde lengte, robuuste vetlok, korte koot, stevige en gesloten 
klauwen. 
 
Achterbenen: correct geplaatst, zonder niet-erfelijke gebreken, 
gespierd been, stevige en brede hak, niet recht en niet sikkelvormig, 
stevige vetlok, korte koot, stevige gesloten klauwen. 
 
Gang: regelmatig. 
 
Uier: regelmatig gebouwd, met regelmatige kwartieren en goed 
geplaatste tepels, goed beaderd. 
 
Testikels: harmonisch gevormd en laag aflopend in het scrotum. 
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De volgende gebreken (waarvan uitsluitend de eerste drie bij de 
geboorte kunnen worden vastgesteld) zijn reden tot uitsluiting van 
inschrijving in het Stamboek. 
 

 macroglossia (dikke tong); 

 artrogryphose (kromme benen); 

 wanneer totale pigment ontbreekt op de slijmvliezen; 

 afwijkende kleur van de huid; 

 brachignatisme (korte onderkaak = varkensbek); 

 prognatisme (vooruitstekende snuit = snoekbek); 

 cryptorgisme (een verborgen testikel); 

 monorgisme (slechts één testikel). 

 
MATENSCHEMA 
 
Schofthoogte: gemeten vanaf het hoogste punt van de schouder 
tot aan de grond. 
 
Lengte van de romp: vanaf de punt van de schouder tot aan de 
punt van de zitbeenknobbel. 
 
Omtrek van de borstkas: gemeten direct achter de gewrichten 
van de elleboog. 
 
Breedte van de achterhand: gemeten tussen de beide 
heupbeenknobbels. Tevens wordt de breedte tussen de beide 
zitbeenderen gemeten. 
 
Lengte van het achterstel: gemeten vanaf de punt van de 
heupbeenknobbel tot aan de zitbeenknobbel. 
 
Omtrek van het scheenbeen: gemeten in het middelste gedeelte 
van het scheenbeen. 
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DE MINIMUM LICHAAMSMATEN (CM) 
 
Stieren 11 maanden 2 jaar 4 jaar en 

ouder 
    
Schofthoogte 115 125 135 
Lengte van de romp 140 150 160 
Borstkasomtrek 165 185 205 
Gewicht (kg) 350 650 850 
    
Koeien  30 maanden 6 jaar en 

ouder 
    
Schofthoogte  120 125 
Lengte van de romp  140 145 
Borstkasomtrek  165 175 
Gewicht (kg)  450 550 

 
 
 
 
KWALIFICATIE        PUNTEN 
 
Onvoldoende (I) minder dan 75 punten 
Voldoende (S) van 75 tot aan 79 
Goed (B) van 80 tot aan 84 
Heel goed (MB) van 84 tot aan 89 
Uitmuntend (O) van 90 tot aan 100 
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UITERLIJK 
 
Bij een exterieurkeuring wordt vervolgens een lineair criterium de 
correctheid van de aangegeven zone beoordeeld vanuit een oogpunt 
van functionaliteit. 
 
HOOFD: 
9: uiterst zwaar 
8: erg grof 
7: grof 
6: naar grof neigend 
5: gemiddeld 
4: naar licht neigend 
3: licht 
2: erg licht 
1: uiterst licht 
 
RUGLIJN: 
(vanaf de zijkant gezien) 
9: extreem krom 
8: erg krom 
7: krom 
6: naar krom neigend 
5: recht 
4: naar doorgezakt neigend 
3: doorgezakt 
2: erg doorgezakt 
1: extreem doorgezakt 
 
ACHTERHAND: 
(van de zijkant gezien) 
9: erg vlak 
8: iets vlak 
7: vlak 
6: lichtelijk hellend 
5: hellend 
4: geaccentueerd hellend 
3: uiterst geaccentueerd hellend 
2: neigend naar rond achterstel 
1: ezelachtig 
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VOORBENEN: 
(van voren gezien) 
9: toontredend (uiterst naar binnen) 
8: erg naar binnen staand 
7: naar binnen staand 
6: neigend naar binnen staand 
5: correct 
4: neigend naar buiten staand 
3: naar buiten staand 
2: erg naar buiten staand 
1: frans (uiterst naar buiten) 
 
ACHTERBENEN: 
(van de zijkant gezien) 
9: uiterst recht 
8: erg recht 
7: recht 
6: neigend naar rechtheid 
5: correct 
4: neigend naar sikkelvormig 
3: sikkelvormig 
2: erg sikkelvormig 
1: uiterst sikkelvormig 
 
KOOT: 
(op de achterbenen beoordeeld) 
9: uiterst kort 
8: erg kort 
7: kort 
6: naar kort neigend 
5: gemiddeld 
4: naar lang neigend 
3: lang 
2: erg lang 
1: uiterst lang 
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SCHOFT: 
(de breedte wordt beoordeeld op het hoogste punt) 
9: uiterst breed 
8: erg breed 
7: breed 
6: naar binnen neigend 
5: gemiddeld 
4: naar puntig neígend 
3: puntig 
2: erg puntig 
1: uiterst puntig 
 
SCHOUDERS: 
(van de zijkant) 
9: uiterst bespierd 
8: erg bespierd 
7: bespierd 
6: naar bespierd neigend 
5: gemiddeld 
4: naar mager neigend 
3: mager 
2: erg mager 
1: uiterst mager 
 
BREEDTE VAN DE LENDENEN: 
(van boven gezien; het gedeelte in het midden wordt beoordeeld) 
9: uiterst breed 
8: erg breed 
7: breed 
6: naar breed neigend 
5: gemiddeld 
4: naar smal neigend 
3: smal 
2: erg smal 
1: uiterst smal 
  



10 

DIKTE VAN DE LENDENEN: 
(van de zijkant gezien; het gedeelte in het midden wordt beoordeeld) 
9: uiterst dik 
8: erg dik 
7: dik 
6: naar dik neigend 
5: gemiddeld 
4: naar dun neigend 
3: dun 
2: erg dun 
1: dun 
 
BESPIERDHEID VAN DE DIJ: 
(van achteren gezien) 
9: uiterst ontwikkeld 
8: erg ontwikkeld 
7: ontwikkeld 
6: naar ontwikkeld neigend 
5: gemiddeld 
4: naar gebrekkig neigend 
3: gebrekkig 
2: erg gebrekkig 
1: uiterst gebrekkig 
 
BILPROFIEL: 
(van de zijkant gezien) 
9: uiterst bolrond 
8: erg bolrond 
7: bolrond 
6: naar bolrond neigend 
5: gemiddeld 
4: naar recht neigend 
3: recht 
2: naar holrond neigend 
1: holrond 
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FIJNHEID: 
Bij de fijnheid wordt beoordeeld de fijnheid van het skelet en van 
de huid. 
 
SKELET: 
(observatiepunten: het scheenbeen, de gewrichten, de staart) 
9: uiterst fijn 
8: erg fijn 
7: fijn 
6: naar fijn neigend 
5: gemiddeld 
4: naar grof neigend 
3: grof 
2: erg grof 
1: uiterst grof 
 
HUID: 
(men voelt de fijnheid van de huid bij de tweede rib achter het 
schouderblad) 
9: uiterst dun, optrekbaar, elastisch 
8: erg dun, optrekbaar, elastisch 
7: dun, optrekbaar, elastisch 
6: neigend naar dun, optrekbaar, elastisch 
5: gemiddeld 
4: neigend naar dik, niet optrekbaar, niet elastisch 
3: dik, niet optrekbaar, niet elastisch 
2: erg dik, niet optrekbaar, niet elastisch 
1: uiterst dik, niet optrekbaar, niet elastisch  
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IN ITALIË HOUDT MEN DE VOLGENDE PUNTENTELLING AAN 
BIJ DE VERSCHILLENDE AFWIJKINGEN 
 
 
brachignatisme - korte onderkaak = varkensbek 
prognatisme - vooruitgestoken kaak = snoekbek 
zenuwtrek van de tong (tic) = roltong 
uitzonderlijk lang hoofd 
uitonderlijk smal hoofd 
zwakke lendenen 
hoog heiligbeen 
achterhand uiterst smal tussen de heupbeenderen 
achterhand uiterst smal tussen de zitbeenderen 
achterhand uiterst kort 
zeer hellend kruis 
ingesnoerde borst 
afwijkende stand van de voorbenen 
afwijkende stand van de achterbenen 
x-benen achter 
o-benen achter 
onregelmatige kwartieren 
slecht geplaatste tepels 
afwijkende beharing 
een gedeeltelijk gedepigmenteerd uitwendig slijmvlies 
een geheel gedepigmenteerd slijmvlies 
onvoldoende maten (zie tabel, min. eisen v/d maten) 

punten: 
max. 74 
max. 74 
max. 84 
max. 84 
max. 84 
max. 84 
max. 84 
max. 79 
max. 79 
max. 79 
max. 84 
max. 84 
max. 74 
max. 84 
max. 84 
max. 84 
max. 84 
max. 84 
max. 74 
max. 79 
max. 74 
max. 74 

 
Dieren die bij de exterieurkeuring 74 punten of minder scoren zijn niet-
inschrijvingswaardig.  
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1: kruin 12: slaap 23: onderbuik 34: koot 
2: voorhoofd 13: nek 24: voorhuid 35: kroon 
3: hoorns 14: kwab 25: balzak 36: klauw 
4: neus 15: schoft 26: staart 37: dij 
5: neusgaten 16: rug 27: schouder 38: billen 
6: snuit 17: lenden 28: opperarm 39: lies 
7: lippen 18: stuitbeen 29: elleboog 40: poot 
8: kin 19: borstkas 30: onderarm 41: haakpees 
9: oog 20: ribben 31: knie 42: achterpijp 
10: oor 21: flank 32: voorpijp 43: uier 
11: wang 22: borstbeen 33: vetlok 44: spenen 
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HET KEURINGSRAPPORT 
 
Wij kennen de boven- en onderbalk. 
ln de bovenbalk wordt gekeurd op: - Ontwikkeling; 

- Rastype; 
- Bespiering; 
- Benen; 
- Algemeen voorkomen. 

 
Het algemeen voorkomen geeft een totaalbeeld van het dier. 
De schofthoogte en de kruishoogte worden gemeten. 
 
Verder worden de volgende kenmerken van 1 t/m 19 beoordeeld: 
 
1: kopbreedte 
2: inhoud voorhand 
3: dikte van de lendenen 
4: lengte van de rug 
5: lengte van het bekken 
6: ronding van de bil 
7: lengte van de broek 
8: bovenbouw 
9: vorm rib 
10: schoftbreedte 

11: breedte van de rug 
12: staartinplant 
13: breedte van het bekken 
14: breedte van de broek 
15: stand achterbenen 
16: klauwdiagonaal 
17: pijpomvang 
18: stand voorbenen 
19: huid/ haar 
20: gedrag 

 
waarbij men op bovengenoemde onderdelen kan scoren van 1 t/m 9 
(zie model keuringsrapport). 
 
Dieren zijn inschrijvingswaardig in het stamboek als zij meer dan 
74 punten scoren. 
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KEURINGSRAPPORT 
 
Piemontese Stamboek Nederland 
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NEDERLANDS PIEMONTESE STAMBOEK 
opgericht 19 november 1988 

 
SECRETARIAAT: Herkampweg 1 

 

 7261 MG  Ruurlo 
 T: 0573 – 45 15 98 
 E: info@piemontesestamboek.nl  
 W: www.piemontesestamboek.nl  

  

mailto:info@piemontesestamboek.nl
http://www.piemontesestamboek.nl/
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